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CZ  PISEMNA 

R.10-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Po o enie zatok oko oodbytowych u psa okre la si  na godziny 

A. 3 i 9. 
B. 4 i 8. 
C. 2 i 10. 
D. 6 i 12. 

Zadanie 2. 
T tno u konia bada si  na t tnicy 

A. szcz kowej wewn trznej. 
B. szcz kowej zewn trznej. 
C. szyjnej wewn trznej. 
D. szyjnej zewn trznej. 

Zadanie 3. 
Chc c zbada  w trob  u ma ych zwierz t omacuje si  

A. przodobrzusze prawe. 
B. przodobrzusze lewe. 
C. ty obrzusze prawe. 
D. ty obrzusze lewe. 

Zadanie 4. 
Badanie palpacyjne narz dów jamy brzusznej polega na ich 

A. os uchaniu.  
B. obejrzeniu. 
C. omacaniu. 
D. opukaniu. 

Zadanie 5. 
Czas wype niania naczy  w osowatych, po ich uci ni ciu, u zdrowego zwierz cia wynosi 

A. 1-2 sekundy. 
B. 2-3 sekundy. 
C. poni ej 1 sekundy 
D. powy ej 1 sekundy. 
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Zadanie 6. 
Próby bólowe u byd a przeprowadza si  w celu potwierdzenia choroby 

A. czepca.  
B. trzustki. 
C. w troby. 
D. trawie ca. 

Zadanie 7. 
K uj c ig  opuszk  palca psa sprawdza si  

A. czucie powierzchowne. 
B. odruchy rdzeniowe. 
C. ruchy mimowolne. 
D. czucie g bokie. 

Zadanie 8. 
W czasie badania kota stwierdzono bardzo szybkie t tno. Stan taki nosi nazw  

A. miokardii. 
B. tachykardii. 
C. mikrokardii. 
D. bradykardii. 

Zadanie 9. 
U konia prawid owym typem oddychania jest typ 

A. brzuszny. 
B. piersiowy. 
C. przeponowy. 
D. piersiowo–brzuszny. 

Zadanie 10. 
Chc c pobra  krew u konia do badania morfologicznego, nale y przygotowa  

A. staz , ig , probówk  z antykoagulantem. 
B. staz , ig , probówk  bez antykoagulantu. 
C. gazik, ig , probówk  z antykoagulantem. 
D. gazik, ig , probówk  bez antykoagulantu. 

Zadanie 11. 
Krew t tnicz  pobiera si  do bada  

A. serologicznych. 
B. morfologicznych. 
C. gazometrycznych.  
D. bakteriologicznych. 
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Zadanie 12. 
Leukopeni  mo na stwierdzi  poprzez policzenie pod mikroskopem ilo ci krwinek 

A. bia ych. 
B. p ytkowych. 
C. czerwonych. 
D. zasadoch onnych. 

Zadanie 13. 
Prawid owy mocz byd a powinien mie  odczyn 

A. bardzo kwa ny. 
B. lekko kwa ny. 
C. zasadowy. 
D. oboj tny. 

Zadanie 14. 
TOK jest badaniem mleka okre laj cym ilo  

A. komórek somatycznych.  
B. drobnoustrojów. 
C. zanieczyszcze . 
D. antybiotyków. 

Zadanie 15. 
OB to odczyn opadania  

A. osocza. 
B. bia ek krwi. 
C. leukocytów. 
D. erytrocytów. 

Zadanie 16. 
Oznak  mierci nie jest 

A. zw enie renic. 
B. st enie po miertne. 
C. wyst pienie plam opadowych. 
D. obecno  skrzepów krwi w sercu. 
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Zadanie 17. 
Do którego zestawu badanych parametrów nale y przyporz dkowa  skróty stosowane w diagnostyce 
laboratoryjnej?  

A. hematokryt, leukocyty, erytrocyty, hemoglobina. 
B. leukocyty, erytrocyty, hemoglobina, hematokryt. 
C. hemoglobina, hematokryt, erytrocyty, leukocyty.  
D. hematokryt, erytrocyty, leukocyty, hemoglobina. 

Zadanie 18. 
T yczka wyst puj ca u niektórych suk w okresie poporodowym jest objawem niedoboru 

A. wapnia. 
B. potasu. 
C. fosforu. 
D. magnezu. 

Zadanie 19. 
Hipowolemia to 

A. zmniejszona ilo  elementów morfotycznych krwi. 
B. zmniejszona obj to  krwi kr cej. 
C. zwi kszona obj to  krwi kr cej. 
D. zwi kszona obj to  osocza. 

Zadanie 20. 
Zapalenie osierdzia u byd a najcz ciej spowodowane jest 

A. ketoz . 
B. przemieszczeniem trawie ca. 
C. urazem ciany klatki piersiowej. 
D. cia em obcym przedostaj cym si  z czepca. 

Zadanie 21. 
Chorob  bakteryjn  przenoszon  przez kleszcze jest 

A. kolibakterioza. 
B. leptospiroza. 
C. babeszjoza. 
D. borelioza. 

Ht, RBC, WBC, Hb 
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Zadanie 22. 
ywiciel parateniczny inaczej nazywany jest 

A. po rednim. 
B. ostatecznym. 
C. bezpo rednim. 
D. rezerwowym. 

Zadanie 23. 
Na zdj ciu przedstawione jest narz dzie do udzielania pomocy porodowej u byd a. Jest to hak 

A. nosowy t py. 
B. nosowy ostry. 
C. oczodo owy t py. 
D. oczodo owy ostry. 

Zadanie 24. 
W ostrej postaci tej choroby u drobiu wyst puj  nast puj ce objawy: biegunka z domieszk  luzu i krwi, 
utrata apetytu, apatia. W tym okresie choroby cz ste s  upadki ptaków. Chorob  t  jest 

A. kokcydioza. 
B. inwazja motylicy w trobowej. 
C. glistnica przewodu pokarmowego. 
D. tasiemczyca przewodu pokarmowego. 

Zadanie 25. 
O zatrzymaniu b on p odowych i o yska u byd a, wymagaj cym interwencji lekarskiej, mówi si  wtedy, 
gdy nie zostan  one wydalone po porodzie w ci gu 

A.   6 godzin.  
B. 24 godzin.  
C. 48 godzin.  
D. 72 godzin.  

Zadanie 26. 
Pojawiaj ce si  wiosn  na skórze byd a, w okolicy l d wiowo-krzy owej, guzy wielko ci orzecha 
w oskiego, to objaw 

A. guzowatej choroby byd a. 
B. grzybicy skóry. 
C. gru licy skóry. 
D. gzawicy byd a. 
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Zadanie 27. 
Rozlane, aseptyczne zapalenie tworzywa kopytowego u konia, którego przyczyn  mo e by  mi dzy 
innymi napojenie konia tu  po wysi ku, to 

A. ochwat. 
B. kulawka. 
C. mi niochwat. 
D. nagwo d enie. 

Zadanie 28. 
Zawa , polegaj cy na nag ym odci ciu dop ywu krwi t tniczej do danej tkanki lub narz du, prowadzi do 
powstania  

A. zwyrodnienia. 
B. martwicy. 
C. rozrostu. 
D. zaniku. 

Zadanie 29. 
Ci a urojona najcz ciej wyst puje u 

A. macior. 
B. kotek. 
C. krów. 
D. suk. 

Zadanie 30. 
Na podstawie fragmentu ulotki leku okre l, ile mg substancji czynnej b dzie zawarte w 10 ml roztworu. 

A. 10 mg 
B. 20 mg 
C.   1 mg 
D.   2 mg 

Zadanie 31. 
Enteralna droga podawania leku to podawanie leku 

A. do ylnie. 
B. domacicznie. 
C. doodbytniczo. 
D. dowymieniowo. 

1 ml roztworu zawiera 2 mg iwermektyny 
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Zadanie 32. 
Przed w o eniem psu sondy o dkowej nale y zmierzy  jej d ugo , porównuj c d ugo  sondy  
z odleg o ci  od k ów psa do  

A. opatki. 
B. w troby. 
C. ostatniego ebra. 
D. r koje ci mostka. 

Zadanie 33. 
Narz dzie widoczne na zdj ciu to 

A. kleszczyki naczyniowe Peana. 
B. spinak do serwet Backhausa. 
C. kleszczyki Kochera. 
D. klemy jelitowe. 

Zadanie 34. 
Sterylizacj  narz dzi suchym, gor cym powietrzem przeprowadza si  w temperaturze 

A. 100°C 
B. 120°C 
C. 180°C 
D. 280°C 

Zadanie 35. 
Który z zestawów powinien znale  si  na stoliku narz dziowym do przeprowadzenia operacji na 
narz dach jamy brzusznej? 

A. nici chirurgiczne, gaziki, narz dzia, skalpel. 
B. nici chirurgiczne, waciki, narz dzia, skalpel. 
C. rodki znieczulaj ce, gaziki, narz dzia, skalpel. 
D. rodki znieczulaj ce, waciki, narz dzia, skalpel. 

Zadanie 36. 
Na podstawie wpisu w ksi eczce mo na stwierdzi , e pies zosta  uodporniony przeciwko 

A. wirusowemu zapaleniu w troby, kaszlowi kenelowemu, parwowirozie, leptospirozie.  
B. nosówce, wirusowemu zapaleniu w troby, kaszlowi kenelowemu, leptospirozie. 
C. nosówce, wirusowemu zapaleniu w troby, parwowirozie, leptospirozie. 
D. nosówce, parwowirozie, kaszlowi kenelowemu, leptospirozie. 

Data Nazwa szczepionki Seria szczepionki 

26.06.2013 xxx DHPL 211010 
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Zadanie 37. 
Przeprowadzaj c dochodzeniow  obserwacj  w kierunku w cieklizny, psa bada si  w dniach 

A. 1, 2, 3, 4.  
B. 1, 4, 8, 12. 
C. 1, 7, 14, 21. 
D. 1, 5, 10, 15. 

Zadanie 38. 
Do wykonania opatrunku os aniaj cego na krwawi c  ran  nie b dzie potrzebny 

A. ja owy gazik. 
B. banda  dziany. 
C. banda  elastyczny. 
D. rodek antyseptyczny. 

Zadanie 39. 
Aby prosi ta nie rani y matki ss c mleko przycina im si  

A. k y. 
B. siekacze. 
C. trzonowce. 
D. przedtrzonowe. 

Zadanie 40. 
Do k pieli piel gnacyjnych u psów nale y stosowa  szampony o pH 

A. kwa nym. 
B. oboj tnym. 
C. zasadowym. 
D. alkalicznym. 
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